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TEMAT: Mein Haus und meine Wohnung. 

LICZBA GODZIN: 1 

CELE:  

• Uczeń poznaje nazwy budynków mieszkalnych: Einfamilienhaus / Reihenhaus / Wohnblock / 
Hochhaus / Wolkenkratzer;  

• Potrafi powiedzieć, w jakim domu mieszka i opisać jego otoczenie; 

• Prowadzi rozmowę na temat miejsca zamieszkania i okolicy;  

• Uczeń zna nazwy pomieszczeń w domu/mieszkaniu: Zimmer, Schlafzimmer, Flur, Bad, Küche, 
Esszimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer;  

• Zna i stosuje wyrażenie im ersten/zweiten/… Stock;  

• Identyfikuje opis pokoju z ilustracją;  

• Opisuje mieszkanie na podstawie ilustracji; używając poznanych słów i zwrotów,  

• Potrafi opisać swoje mieszkanie / swój dom.;  

Do opracowania lekcji uczniowie korzystają z podręcznika Mach mit 2 online do pracy zdalnej 
udostępnionego na stronie WSzPWN. Aby go otworzyć, nie trzeba się rejestrować ani logować. 
W zakładce Strefa ucznia (po lewej stronie) możliwe też są do ściągnięcia nagrania mp3 do 
poszcególnych lekcji. 

Zadanie 1 s. 66 

Uczniowie czytają teksty – wypowiedzi dzieci, wyszukują w nich nazwy budynków, a następnie dopasowują 

nazwy budynków do ilustracji. Prawidłowe rozwiązanie uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym. Na 

koniec zapisują nowe słownictwo z polskim tłumaczeniem. 

Rozwiązanie: 1. Einfamilienhaus; 2. Wohnblock; 3. Hochhaus; 4.Wolkenkrazter; 5. Reihenhaus 

Zadanie 2 s. 67 

Uczniowie słuchają nagrania nr 1/CD 2 i przyporządkowują budynek do właściwej osoby. 

Transkrypcja 

Dialog 1 

A: Wo wohnst du Marie? 

B: In einem Einfamilienhaus. Das finde ich toll! 

A: Warum denn? 

B: Ich habe hier mein eigenes Zimmer. Und es ist sehr groß. Wir haben  auch einen Garten. Unser Garten ist 

schön. Hier gibt es viele Blumen und Bäume.   

Dialog 2 

A: Wo wohnst du Niklas? 

B: In einem Wohnblock.  

A: Findest du das gut?  

B: Na klar! Hier wohnen alle meine Freunde. Wir sehen uns oft und machen viel zusammen. 

Dialog 3 

A:  Tim! Wohnst du in einem Hochhaus? 

B: Ja. Aber das ist nichts für mich! 

A: Warum denn? 

B: Hochhäuser sind nicht groß genug. Ich möchte in einem Wolkenkratzer ganz weit oben wohnen. 

Dialog 4 

A: Maja! Wohnst du in einem Einfamilienhaus? 

B: Nein. Ich wohne in einem Reihenhaus. 

https://www.wszpwn.com.pl/pl/strefa-ucznia-podreczniki-online/
http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-2-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=69
http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-2-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=69


A: Findest du das gut? 

B: Na klar! Wir haben hier einen Spielplatz mit Kletterwand, Basketballfeld und zwei Tischtennisplatten. 

Rozwiązanie: 1.a; 2.c; 3.b; 4.d 

Zadanie 1 s. 68 

Uczniowie słuchają nagrania nr 2/CD 2  i podają nazwy pomieszczeń, które zostały wymienione w dialogu. 

Uczniowie mogą się ich domyślić dzięki ilustracjom. Na koniec uczniowie zapisują nowe słówka z polskim 

tłumaczeniem do zeszytu. 

Transkrypcja 

Lena:    Moritz, du wohnst in einem Einfamilienhaus. Ist euer Haus groß? 
Moritz:  Ja. Unten sind: Küche, Wohnzimmer und Bad. Meine Mutter hat da auch ihr  
             Arbeitszimmer. Sie ist Lehrerin.   
Lena:    Und was ist oben? 
Moritz: Noch ein Bad, mein Zimmer und das Zimmer von Carolin.   
Lena:    Carolin? Ist das deine Schwester? 
Moritz: Ja. Ach so! Meine Eltern haben oben auch noch ihr Schlafzimmer.  

Rozwiązanie: die Küche; das Wohnzimmer; das Bad; das Arbeitszimmer; das Zimmer von Moritz; das Zimmer 

von Carolin; das Schlafzimmer 

Zadanie 2 s. 68 

Uczniowie czytają opisy mieszkań (1–2), a następnie dopasowują do nich odpowiedni schemat przedstawiony 

na ilustracji (A–C). Rozwiązanie zapisują w zeszycie przedmiotowym. 

Rozwiązanie: 1.C; 2.A 

Zadanie 3 s. 69 

Uczniowie przyglądają się ilustracji z zadania 2, która nie została dopasowana do żadnego tekstu – mieszkanie 

Emmy – i opisują je ustnie. 

Zadanie 4 s. 69 

Uczniowie słuchają nagrania nr 3/CD 2  i podają, na którym piętrze mieszkają koleżanki i koledzy z klasy Moritza 

– przyporządkowują informacje do osób. Rozwiązanie zapisują w zeszycie przedmiotowym. 

Transkrypcja 

Matthias:  Hallo Moritz! Was machst du denn hier? 
Moritz:   Hallo Matthias! Ich gehe Anna besuchen. 
Matthias:  Wohnt sie denn hier? 
Moritz:   Ja, im zweiten Stock. Thomas, Lukas, Max und Lea wohnen auch hier.  
Matthias:  Was? Alle im zweiten Stock? 
Leonie:   Nein. Thomas wohnt im neunten Stock. Die Wohnung von Lukas ist im fünften Stock.  

Max wohnt im dritten Stock und Lea im siebten Stock. 

Rozwiązanie: 1.a; 2.e; 3.c; 4.d; 5.b 

Zadanie 5 s. 69 

Uczniowie opisują swoje mieszkanie / swój dom, wykorzystując podane wyrażenia.  

Praca domowa – w celu utrwalenia poznanych nazw budynków i pomieszczeń uczniowie rozwiązują zabawy 
Haus w aplikacji quizlet.  
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UWAGA!!! Kartkówka !!! UWAGA!!! Kartkówka !!! UWAGA!!! Kartkówka !!! UWAGA!!! 

Uczniowie zobowiązani są do rozwiązania quizu w aplikacji kahoot jako podsumowanie tematów: 

− Essen und Trinken (jedzenie i picie) 

− Jahreszeiten und Monate (pory roku i miesiące) 

− das Wetter (pogoda) 

− Farben (kolory) 

− das Datum (data) 

Quiz dostępny jest pod linkiem  

https://kahoot.it/challenge/09087683?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-
bd02afa71c31_1588438407071 

Można też grać w aplikacji mobilnej - PIN do gry: 09087683 

Praca jest obowiązkowa, jej wynik będzie widoczny na moim koncie, więc nie trzeba nic odsyłać. 
Proszę tylko, abyście używali jako ników swoich imion. Kartkówka jest udostępniona do końca maja, 
można ją rozwiązywać wielokrotnie, a liczy się najwyższy wynik. 

Quiz zostanie oceniony na stopień. 

Zapraszam do zabawy i powodzenia! 

W razie problemów technicznych lub pytań proszę o kontakt mailowy na adres: 

z.michalska@andryjanki.edu.pl 
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